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praktikusabb, mint a rizs, 
mert ezt összeszedik, 
nem kell takarítanunk 
utána…  ) 

Rengeteg fotó készült, 
m e l y  ö r ö k  e l m é k  
számunkra. A fény-

képeket Fábián Lajosné és Fábián 
Ferencné szülõk készítették, amit 
ezúton köszönünk nekik!

Nagyon jól éreztünk magunkat 
ezen a bohókás délelõttön, de azért mindannyiunk nevében a támogatást, majd mindannyian lufit 
megérintett bennünket az elválás engedtünk fel, jelképesen így kirepültünk a fészekbõl – szeretett 
szele is. Egy-két beszélgetést iskolánkból. 
elcsípve bizony csak látszólag volt Jutalmazottak:
felhõtlen ez a nap. Kissé Arany Dózsa-medálban részesült:

magunkba szállva már készü-lõdtünk a szombatra, amikor majd Gál Karolina, Nagy Emese, Nagy Korinna, Pénzes Ákos, 
valóban utoljára szól nekünk a csengõ a Dózsában… Pénzes István, Szász Zsanett, Végert Sára

A nyolcadikosok Polgármester Úr felajánlását kapta:
*   *   * Fábián Ágnes, Kovács Máté

Könyvjutalomban részesült: Ballag már a vén diák
Csík Annamária, Csík Szilvia, Jákó Lilla, Jámbor Ákos, Kis Eljött hát a nagy nap! 2014. június 14-ét írunk, és szép 

Zsófia, Kuczera Norbert, Madarasi Imre, Somodi Dóra, Zabolai ruhában, virágokkal, csodálatos hajkölteményekben 
Viviengyülekezünk. Izgatottak vagyunk? Talán. Szomorúak? Egy 

A nyolcadikosokkissé. No de, megembereljük magunkat, hiszen ez a nap mégis 
*   *   *csak egy ünnep! A folyosókon és az udvaron már gyülekeznek 

Még néhány mondat az iskoláról…szeretteink, vendégeink, akik miattunk jöttek most el az 
iskolánkba. Remélem, nem zavarom meg túlságosan a diákok lelki 

nyugalmát, ha a nyári szünetben néhány mondatban még 
beszámolok egy iskolai eseményrõl. Annyi volt a tanév során a 
program, hogy ez kimaradt, pedig az iskolai szövegértési 
verseny döntõjének résztvevõi megérdemlik így utólag is a 
nyilvános dicséretet, a helyezettek pedig a már megkapott 
könyvjutalom és oklevél mellett azt, hogy nevüket minél többen 
olvashassák. 

Tehát három tagintézményünk felsõ tagozatos tanulóinak 
versengésében a következõ eredmények születtek:

5.-6. osztályosok: 7. -8. osztályosok:
Szilágyi Eszter 1. hely Pénzes István 1. hely
Albrecht Petra 2. hely Agócs Katinka 2. hely
Kalmár Anna 3. hely Pénzes Ákos 3. hely

Gratulálok a döntõbe jutott diákoknak, és külön elismerés a 
Látszólagos nyugalommal, vidámsággal köszöntjük egy- helyezetteknek! Ne felejtsetek el a nyári szünidõben sem 

mást, ám, amikor megszólal az ünnepség kezdetét jelzõ csengõ olvasni, ne fosszátok meg magatokat ettõl a szórakoztató 
– nekünk az utolsó – máris van, aki sírni kezd. Ez fokozódik, élménytõl!
amikor szeretett iskolánk folyosóin, termeiben utoljára me- Timárné Parázsó Rozália
gyünk végig. Látjuk a szépen feldíszített termeket, társainkat, 
akik néma vigyázzállásban, megszeppenve búcsúznak tõlünk. 

Nagyon szép, megható, színvonalas ballagást szerveztek 
nekünk a hetedikesek. Köszönjük nekik, illetve osztályfõnö-
küknek, Tatai Tibi bácsinak, segítõiknek: Illés-Sütõné Zsuzsa 
néninek, Szalainé Ibolya néninek, Nánási Pista bácsinak, és 
mindenkinek, akik közremûködtek a szervezésben, lebo-
nyolításban. 

Mi, nyolcadikosok is aktívan részt vettünk a mûsorban: 
Fábián Ágnes szavalt, Szász Zsanett búcsúbeszédet mondott, 
Végert Sára és Pénzes István emlékalbumot adott át a 
hetedikeseknek, Nagy Korinna a szülõknek köszönte meg 
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